
 

 

 

MEDEWERKER SALES 

 

Het enige monument uit de middeleeuwse periode van Rotterdam, de Grote of Sint-Laurenskerk, 
wordt nog steeds intensief gebruikt. Naast de kerkdiensten op zon- & feestdagen, is het gebouw in 
gebruik als podium voor maatschappij en cultuur en is een van de belangrijkere erfgoederen van 
Rotterdam. Om de instandhouding van het gebouw in financiële zin mogelijk te maken, wordt de 
Laurenskerk verhuurd voor uiteenlopende evenementen, zoals concerten, lezingen, diners, recepties, 
seminars, workshops en bedrijfsfeesten. De opbrengsten uit die verhuur zijn de belangrijkste bron van 
inkomsten van de stichting. Een klein team van professionals en een groep vrijwilligers zorgen er voor 
dat de eeuwenoude Laurenskerk nog steeds een actieve rol in de stad speelt.  

Ter ondersteuning van de sales activiteiten zijn we op naar een  
MEDEWERKER SALES M/V voor 18 uur per week. 
 
Een leuke en afwisselende functie in een van de meest bijzondere gebouwen van Rotterdam. Je 
ontvangt potentiële klanten (van bruidspaar tot grote corporate klant), brengt adviezen uit, stelt 
offertes en draaiboeken op en begeleid de klanten gedurende het aanlooptraject tot aan het 
evenement. Daarbij onderhoudt je nauw contact met interne en externe partijen. 
Nadien draag je zorg voor de administratie, facturatie en after-sales. Ook ben je voortdurend op zoek 
naar nieuwe klanten en denk je mee over de marketing en publiciteit voor de zakelijke markt.  
 
Wat verwachten we van je? 
 

- Je hebt een opleiding in de richting hotelmanagement, eventmanagement of vergelijkbaar op 
HBO niveau 

- Je hebt relevante werkervaring. 
- Je bent een commercieel ingesteld. 
- Je straalt gastvrijheid uit. 
- Je bent enthousiast en open naar klanten en collega’s. 
- Je bent representatief en verkoopt de Laurenskerk met passie. 
- Je hebt een proactieve instelling. 
- Je bent accuraat en organisatorisch sterk. 
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
- Je bent flexibel, maar houdt je hoofd ten alle tijden koel. 
- Je kunt goed zelfstandig werken. 
- Je bent drie dagen per week beschikbaar waaronder in elk geval woensdag of vrijdag. 
- Je bent ook bereid incidenteel buiten kantooruren te werken. 

 
Wat bieden wij? 
 

- Een leuk team collega’s in een kleine, maar bruisende organisatie. 
- Een salaris op schaal 6 (tussen 2.000-2.550 euro bruto bij 36 uur; excl. 8% vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering). 
- De cao van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) is van toepassing. 
- Het pensioen wordt ondergebracht bij PGGM. 
 

Algemene informatie betreffende de stichting is te vinden op www.laurenskerkrotterdam.nl.  
 
 
Wil je nog meer weten over de functie, neem dan contact op met de Frank Migchielsen, directeur via 
010 4131494. Wil je solliciteren, mail dan naar info@laurenskerkrotterdam.nl. Reageren kan tot 20 
januari 2020. 
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